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Maj är månaden för Rotarys ungdomsutbyte.
Under distriktskonferensen fick vi igen höra hur
kort tid det tar för unga att lära sig ett nytt främmande språk. Många utbytesungdomar klarar sig
redan på finska i vardagssituationer.

Bästa rotarysystrar och -bröder,
det återstår en sjättedel av det innevarande rotaryåret. På knappt två
månader hinner man bra inspirera sin efterträdare. Rotaryverksamheten är inte en verksamhet som hoppar från det ena till det andra från år
till år och där ett nytt hjul uppfinns varje år, men den står inte heller på
stället utan är en kontinuerlig planmässig verksamhet. Min guvernörsrunda i klubbarna har visat att det i nästan alla klubbar finns entusiasm
och idéer. Frågan är, vill vi verkligen utnyttja alla tillgängliga resurser?
Jag riktar inte den här frågan bara till klubbarna utan också till funktionärerna i vårt distrikt 1420. Är vi beredda att satsa på vad vi har förbundit oss till eller gömmer vi oss bakom andra brådskande ärenden och
slöjan av frivillighet?

Fredriksbergs rotaryklubbs Global grant-projekt i Martti Ahtisaari-skolan i Namibia är ett
utmärkt exempel på vad entusiasm och idéer
kan leda till i en rotaryklubb. Förra sommaren tillbringade två finländska lärare sin sommarsemester i Namibia där de bekantade sig
med den lokala skolvärlden i Martti Ahtisaari-skolan. I maj fick vi Anmire och Justine hit
för att träffa rotaryklubbar som har donerat
medel till lärarutbytesprojektet..

Nästan alla de viktigaste händelserna under min period ligger bakom
mig. Nu återstår några årsfester, två officiella distriktsrådsmöten och
Finlands Rotaryservice styrelsemöte. När jag skriver det här återstår
bara ett klubbesök på Viljandi rotaryklubb i Estland. Klubbesöken har
varit det bästa under min guvernörsperiod. Dessutom har vi tillsammans med min make Markus fått delta i klubbarnas års- och charterfester både här i Finland och i Estland. Vi har fått en unik möjlighet att
bekanta oss med Rotary i alla dess olika former.
Alldeles snart, 1–5.6.2019, samlas rotarianer från hela världen på Rotary Internationals konvent i Hamburg. Över 25 000 rotarianer, partner,
rotaractare och föreläsare har anmält sig till evenemanget. I samband
med konventet hålls House of Friendship (HoF), där vårt distrikt tillsammans med distrikt 1410 har ett eget utställningsutrymme. Som tema
för utställningen har vi valt Save the Baltic Sea. Syftet med detta unika
evenemang är att inspirera rotarianer i staterna kring Östersjön och
hela avrinningsområdet till att tillsammans bilda nätverket Baltic Sea
Action Network. Kom och besök vårt utställningsutrymme Booth 4429.
Tarto Toome Rotary Club har ett eget utställningsutrymme, Booth 3812,
där de presenterar klubbens tennisevenemang i augusti.
Kronan på verket är kyrkbåtsrodden som ordnas av Strömmingsroddklubbarna måndagen 3.6.2019 i Alster-sjön i Hamburg! Mer information finns på www.silakkasoutu.fi.

Vår distriktskonferens hölls i Majvik 13.4.2019. Äran för det på basen
av responsen lyckade seminariet tillkommer Distriktskonferensens värd
Hannele Wegge och alla föreläsare, som offrat en stor del av sin lördag
för att dela med sig av sina synpunkter på Rotarys fredsbyggande åtgärder och överlag information och synpunkter på fred – krig / krig – fred på
dagens internationella arenor. Ett särskilt tack till Rotary Peace Fellow
Päivi Nikander för en fantastiskt genomförd panel, och grattis till Rotary
Peace Symposium i Hamburg 29.5–1.6.2019, dit Päivi blivit inbjuden
som talare.
Som avslutning på distriktskonferensdagen gav jag villiga klubbar som
deltagit i konferensen möjligheten att köpa PHF-utmärkelser för 500
euro. Erbjudandet gällde endast i knappt två veckor. De insamlade medlen på 5 500 euro donerar vårt distrikt 1420 till The Rotary Foundation för
att användas till att främja fred och förebygga konflikter.
På distriktskonferensens kvällsfest utdelades två utmärkelser. Finlands
Rotarys förtjänsttecken överräcktes åt distrikt 1420:s långvarige distriktssekreterare Olli Manninen och en PHF-utmärkelse åt Marika Aspila.
Olli Manninen mottog den välförtjänta utmärkelsen för sitt arbete som
distriktssekreterare, som han i tiderna oplanerat utsågs till mitt under
säsongen. Olli har skött sina uppgifter med på ett professionellt sätt och
stött mig i mitt guvernörsuppdrag på ett sätt som överträffat alla mina
förväntningar. Som guvernör ville jag belöna Marika Aspila för hennes
förtjänstfulla arbete som ordförande för vårt distrikts Kommunikationskommitté, men framför allt ville jag tacka Marika för det stöd hon gett mig
till exempel som visuell genomförare av det här månadsbrevet eller som
utvecklare och administratör för Distrikt 1420:s hem- och Facebooksidor.
Vår distriktssekreterare Olli Manninen tilldelades Finlands Rotarys förtjänsttecken för
sitt långvariga och förtjänstfulla arbete för
vårt distrikt..

KOMMANDE DISTRIKTSEVENT
1.- 5.6.2019
Rotary Internationals konvent, Hamburg
23.- 31.08.2019
Tartu Toome RC
15th Rotary Tennis World Championship
(ITFR) Tarto (http://itfr2019.ee)

Närmare information om eventen
finns på distriktets hemsida
www.d1420.rotary.fi

Rotary Internationals lagråd COL sammanträdde i Chicago 14–
18.4.2019. Rotary Internationals lagråd eller parlament (COL, Council
on Legislation) sammanträder med tre års mellanrum för att revidera
organisationens stadgar. Stadgeändringsförslag kan ges av bl.a. klubbar,
distrikt och Rotary Internationals Board of Directors. Rådets röstberättigade medlemmar består av en representant från varje rotarydistrikt. Vårt
distrikt representerades av PDG Mikael Kiets från Ekenäs klubb.
Hedersmedlem Martti Kiikka från min klubb Kauniainen-Grankulla
Rotary Club deltar för andra gången i det krävande och spännande
Peking-Paris-rallyt som körs med gamla museibilar 1.6–7.7.2019, med
en Volvo 544 av årsmodell 1962, som också är försedd med Rotarysloganen ”The Wheels Rotate for World Peace”. Matti kör med nummer 59
och samlar in medel till Lära för Livet-stiftelsen med syfte att främja en
hälsosam livsstil för barn och unga och göra förebyggande rusmedelsarbete (http://koulutuselamaan.fi/). Vid sidan av rallyt har rotarianer och
andra intresserade möjlighet att bekanta sig med cirka 110 museibilar.
På fredagen 28.6 är bilarna på Sveitsi i Hyvinge kl. 18.00–20.00 och på
motsvarande sätt 29.6.2019 i Tallinn kl. 18.30 (platsen är fortfarande
öppen). Till påseende finns verkligt unika bilar, varav en del är så mycket
som hundra år gamla! Rotarianer kan också bjuda in gäster till evenemanget i Hyvinge på rallykorv. Du kan följa med hur rallyt framskrider på
adresserna endurorally.com och via Lära för Livet-stiftelsens sidor samt
Distrikt 1420:s hemsidor.
Soliga vårhälsningar,
Irmeli

